
Fyll i ansökan och skicka den till:
Svensk Biogas i Linköping AB, Kundservice, Box 1500, 581 15 Linköping
Märk kuvertet med ”Frisvar” så behöver du inte betala något porto.  
Glöm inte att skriva under din ansökan!

Ansökan om autogiro för företagskunder

Namnförtydligande Ort och datum

Underskrift(behörig firmatecknare)

Underskrift – måste vara ifyllt för att ansökan ska vara giltig!

Jag önskar konto enligt ovan och försäkrar att lämnade uppgifter  
är riktiga. Jag har tagit del av kontokortsbestämmelserna (samt  
i före kommande fall autogirovillkoren) och godkänner dessa.

Bank

Kundnummer

Företagsnamn (fullständigt juridiskt namn)

Observera att kunden som söker måste vara samma kund som är kontoinnehavare. Ditt företag får räkningen 
som vanligt varje månad via e-post, men den betalas genom automatisk överföring från ert bankkonto.

Kontaktperson

Fakturaadress Postnummer

Clearingnummer*

Mobiltelefon

Telefon (inklusive riktnummer)

Postort

Kontonummer

Organisationsnummer (10 siffror)

E-post

Kunduppgifter

Uppgifter om bank och konto

* Clearingnummer hittar du normalt sett på ditt kontoutdrag från banken. Ange de fyra första siffrorna oavsett hur långt clearingnumret är. 
Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du det inte, ange 6000). Har du personkonto hos Nordea, ange 3300 som clearingnummer.



Villkor för autogiro – företagskunder

MEDGIVANDE OM UTTAG
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto, på begäran av  
angiven betalningsmott agare, för överföring till denne. Betalnings- 
mottagare är Svensk Biogas i Linköping AB. Jag ska senast bankdagen före 
förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. 
Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens 
regler. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela  
mig i förväg om begärda uttag. Redovisningar av gjorda uttag får jag på 
kontoutdrag från banken. Medgivande kan på min begäran överflyttas  
till annat konto i banken eller till konto i annan bank.

INSÄTTNING
Insättning på betalningsmottagarens konto görs på förfallodagen.  
Om täckning saknas på mitt konto bankdagen före förfallodagen kan  
överföring, efter överenskommelse mellan betalningsmottagaren och 
dennes bank, göras inom två (2) dagar.

OM PENGAR SAKNAS PÅ KONTOT
Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt 
med pengar på kontot är jag medveten om att det kan innebära att  
betalningar inte blir utförda.

BESKED OM KOMMANDE BETALNINGAR
För att uttag från mitt konto ska få göras måste betalningsmottagaren  
ha sänt meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt till mig 
senast åtta (8) dagar före förfallodagen.

STOPP AV UTTAG
Jag kan stoppa uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller 
banken senast nio (9) dagar före förfallodagen.

ÅTERKALLELSE AV MEDGIVANDE
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivande upphör fem (5) bankdagar 
efter det att jag åter kallat det hos betalningsmottagaren eller banken.

BANKENS GODKÄNNANDE
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för 
autogiro.

RÄTTEN ATT AVBRYTA MINA BETALNINGAR VIA AUTOGIROT
Jag accepterar att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall 
avbryta min anslutning till autogiro, om jag inte i rätt tid har täckning på 
mitt konto för mina betalningar, om kontoförhållandena förändras eller 
om jag vid upprepade tillfällen stoppar betalningar från kontot utan att ha 
välgrundade skäl för det.

RÄTT ATT SAMBEARBETA ADRESSUPPGIFTER
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinen för 
bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om 
kontots nummer och adress får sambear betas med Bankgirocentralens 
uppgifter till ett register.

ÄNDRA KONTONUMMER
Om jag vill att pengarna ska dras från ett annat konto i samma bank 
än vad jag tidigare anmält eller om jag byter bank gör jag anmälan till 
banken. Betalningsmottagaren får sedan informa tionen från Bankgiro-
centralen.

Ren drivkraft från Svensk Biogas
För dig som kör med framtiden i tanken

Svensk Biogas i Linköping AB   013-20 80 60   info@svenskbiogas.se   www.svenskbiogas.seJa
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